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         Awst 31ain 2020 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Isod mae gwybodaeth i rieni a gwarchodwyr ynglyn a threfniadau gollwng a 
chasglu disgyblion yn yr ysgol wrth i ni ail agor. Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei 
roi at ei gilydd gan ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru a’r asesiad risg mae’r 
ysgol wedi ei gwblhau. 
 
Rydym hefyd wedi gorfod cymryd i ystyriaeth y cyfyngiadau sydd arnom o 
ganlyniad i’r gwaith adeiladu yn yr ysgol, yn benodol, mai dim ond un llwybr i mewn 
ac allan sydd ar gael ar hyn o bryd. Pan fydd y gwaith adeiladu wedi gorffen, bydd 
pethau dipyn haws; byddwn yn ail edrych ar y trefniadau ac yn gadael i chi wybod 
am unrhyw newidiadau.  
 
Cyffredinol 
 

 Ni fyddwn yn darwahanu amseroedd cychwyn a gorffen diwrnod ysgol ar 
hyn o bryd. Ond, byddwn yn monitro’r agwedd hon yn ofalus dros y dyddiau 
a’r wythnosau cyntaf o’r tymor a gwneud newidiadau os bydd angen. I 
gynorthwyo efo hyn, mae’n bwysig eich bod yn dilyn y canllawiau gollwng a 
chasglu isod. 

 Dylai rhieni gerdded i’r ysgol ble mae’n bosib 

 Os oes angen defnyddio trafnidiaeth, dylid osgoi defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus 

 Ni ddylai aelodau o wahanol deuluoedd deithio yn yr un car os yn bosib.  

 Cofiwch mai dim ond staff a dalwyr bathodyn glas a gaiff barcio ym 
maes parcio yr ysgol o ddechrau Medi ymlaen (gweler neges Awst 
30ain ar y safle gwe / app). 

 Dim ond un rhiant / gwarchodwr / aelod o’r teulu / oedolyn ddylai ddod 
i’r ysgol i ollwng a chasglu er mwyn cyfyngu ar y nifer sydd ar dir yr 
ysgol.   

 Rydym yn ymestyn y cyfnod pan y gallwch ollwng eich plentyn yn y bore i 
fod rhwng 8:45am – 9:00am. Ar ddiwedd y dydd, bydd pawb yn gorffen am 
3:15pm (Derbyn i Bl 6).  
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Mynedfa ac allanfa 
Bydd angen i bawb ddefnyddio y fynedfa sydd i’r dde o giatiau y maes parcio wrth 
gyrraedd a gadael yr ysgol, gan mai dyma’r unig fynedfa sydd ar gael i ni ar hyn o 
bryd (llun 1) ac yna defnyddio’r llwybr (llun 2). Mae’r rhan o’r llwybr lle bydd rhieni a 
gwarchodwyr yn pasio ei gilydd yn ddigon llydan a wedi cael ei rannu’n ddau. 
 
 
Clwb brecwast a chasglu o’r clwb ar ôl ysgol 

 Dod i fewn drwy’r fynedfa uchod (llun 1) a chroesi’r maes parcio yn ofalus at 
y llwybr sy’n arwain at y brif fynedfa (llun 3). Ar ôl gollwng eich plentyn efo 
staff y clwb brecwast / casglu o’r clwb ar ôl ysgol yn y brif fynedfa, dylid 
dychwelyd yr un ffordd i adael tir yr ysgol. Nid yw rhieni i ddod i mewn 
ymhellach na’r ddesg. 
 
 

Cylch Meithrin, dosbarth Meithrin a dosbarth Derbyn (Gweler y ddogfen 
‘Casglu a Gollwng’ am luniau) 

 Dod i fewn drwy’r fynedfa uchod (llun 1) a chroesi’r maes parcio yn ofalus at 
y llwybr sy’n arwain at y brif fynedfa (llun 3). Parhau ar hyd y llwybr, heibio i’r 
brif fynedfa ac at y giat berthnasol yn y ffens werdd. Dylid dychwelyd yr un 
ffordd ar ôl gollwng eich plentyn i adael tir yr ysgol. Yr un yw’r drefn wrth 
gasglu ar ddiwedd y bore (Cylch a Meithrin) / prynhawn.  

 
 
Blwyddyn 1 a 2 (gweler y ddogfen Lluniau Gollwng a Chasglu am luniau) 

Gollwng yn y bore 

 Dod i fewn drwy’r fynedfa uchod (llun 1) a chario ymlaen ar hyd y llwybr (llun 
2) o amgylch y maes parcio at ben draw’r llwybr. Mynd drwy’r giat ar ben y 
llwybr a cherdded rownd at ddrws allanol y neuadd. Byddwch yn gollwng 
eich plentyn efo staff wrth y drws yma a byddant yn cael eu hebrwng i’r 
dosbarth. Yna, i adael, mynd ar hyd y llwybr bach sy’n arwain o ddrws 
allanol y neuadd, ar draws y maes parcio, ymuno â llwybr (llun 2) i adael 
drwy fynedfa (llun 1). 

 
 
Casglu yn y prynhawn  
 
Dosbarth Alarch – bydd plant dosbarth Alarch yn cael eu gollwng o’r brif 
fynedfa. Bydd angen dod at y brif fynedfa drwy ddod i fewn drwy’r fynedfa 
(llun 1) a chroesi’r maes parcio yn ofalus at y llwybr sy’n arwain at y brif 
fynedfa (llun 3).  
 
Dosbarth Drudwen a Brân – bydd plant y ddau ddosbarth yma yn cael eu 
casglu wrth y giat yn y ffens werdd dal (gweler y llun yn y ddogfen Gollwng a 
Chasglu). Ar ôl dod i mewn drwy’r fynedfa yn llun 1, croesi’r maes parcio yn 
ofalus at y darn gwair wrth y ffens ac bydd staff yn dod a’r plant atoch o 
ddrws allanol y neuadd.  
 



   

 
Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 (gweler y ddogfen Lluniau Gollwng a Chasglu am luniau) 

Gollwng yn y bore 
Dod i fewn drwy’r fynedfa uchod (llun 1) a chario ymlaen ar hyd y llwybr (llun 
2) o amgylch y maes parcio at ben draw’r llwybr. Mynd drwy’r giat ar ben y 
llwybr. Byddwch yn gollwng eich plentyn efo staff fydd ochr arall i’r giat yma.  
Yna, i adael, cario ymlaen i gerdded at y llwybr bach sy’n arwain o ddrws 
allanol y neuadd, ar draws y maes parcio, ymuno â llwybr (llun 2) i adael 
drwy fynedfa (llun 1). 
 
Casglu yn y prynhawn 
Dod i fewn drwy’r fynedfa uchod (llun 1) a chario ymlaen ar hyd y llwybr (llun 
2) o amgylch y maes parcio at ben draw’r llwybr. Mynd drwy’r giat ar ben 
draw’r llwybr, troi i’r dde drwy’r giat fach ar gornel yr ysgol ac ymlaen i’r iard 
yng nghefn yr ysgol. Bydd y plant yn cael eu rhyddhau o’r dosbarthiadau 
atoch yma.  
I adael, mynd nôl drwy’r giat ar y gornel, ymlaen at y llwybr bach sy’n arwain 
o ddrws allanol y neuadd (nid lawr y llwybr y daethoch i fyny), ar draws y 
maes parcio, ymuno â llwybr (llun 2) i adael drwy fynedfa (llun 1).  
 
 
Brodyr a Chwiorydd 
 
Gollwng yn y bore 
Gall y brawd / chwaer hŷn fynd i mewn drwy ddosbarth (drws neuadd yn 
achos Bl 1 a 2) y brawd / chwaer ieuengaf ac yn syth i’w dosbarth eu hunain 
(bydd staff yno i’w hebrwng) NEU gollwng y plentyn ieuengaf a wedyn dilyn 
y drefn uchod ar gyfer y plentyn hynaf.  
 
Casglu yn y prynhawn 
Bydd y brawd / chwaer hŷn wedi cael ei hebrwng i ddosbarth y brawd / 
chwaer ieuengaf (at y brif fynedfa / drws y neuadd yn achos Bl 1 a 2) ac yn 
dod allan efo’r brawd / chwaer ieuengaf.  
 

 
Cofiwch: 
 

 Ni fydd posib i rieni gael mynediad i adeilad yr ysgol. Os oes unrhyw 
negeseuon, dyild ffonio, ebostio neu ddweud wrth yr aelod o staff wrth 
ollwng neu gasglu eich plentyn. 

 Rhaid i bawb gadw 2 fetr arwahan i’w gilydd yn enwedig os oes yna ychydig 
o aros i’w wneud wrth gasglu yn y prynhawn. Hefyd, os gwelwch yn dda 
byddwch yn amyneddgar wrth y fynedfa (llun 1). 

 Cymrwch ofal os oes angen i chi groesi’r maes parcio. Bydd hi’n saffach 
nawr gan y bydd yno lawer llai o geir.  

 
Bydd staff o amgylch i gynorthwyo ac i’ch cyfeirio yn ystod y dyddiau cyntaf.  
 



   

 
Fel mae’n siwr sy’n amlwg o ddarllen y wybodaeth yma, dydi hi heb fod yn hawdd 
penderfynu ar y drefn uchod o dan amgylchiadau heriol. Gwethfawrogem eich 
cydweithrediad i gadw at y trefniadau hyn. Fel yr eglurwyd ar y cychwyn, byddwn 
yn eu monitro dros y dyddiau ac wythnosau cyntaf ac yn eich hysbysu os oes 
angen gwneud unrhyw newidiadau. 
 
 
 
Gyda diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad, 
 
 
Osian Jones 
 
 
 
 
            
             
 
        
 
 
 
 
 
 
        

 


